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ČESKÝ  JAZYK 

Práce s literárním textem Záhada hlavolamu, přečti si ukázku a odpověz na otázky 

. (veškeré materiály resp. odkaz na ně najdeš na mailu dejepis.perina@seznam.cz, 

heslo: perina1139 složka 7. ročník) 

MATEMATIKA  

Povrch a objem hranolu 
Str. 256-260 
Do ŠS rámeček 256, řešený příklad 257, rámeček 257, rámeček 259 a obrázky 
krychle a kvádru + vzorečky k nim 
Rámeček 260 

 

ANGLICKÝ  JAZYK 

Jurečková: 

Prac. sešity str. 79/6D – Kids – nová slovní zásoba 

+ přečti si text v učebnici str.74 a vyber správnou odpověď ve cv. 75/2 

Němcová: 

Pracovní sešit str. 58/cv. 1 – do textu doplň slova z tabulky, cv. 2 – zodpověz 

otázky, odpovědi najdeš ve cv. 1, cv. 3 – vyber správný tvar slova; str. 59/cv. 5 – 

frázové sloveso spoj se správným slovem, cv. 7 – použij frázové sloveso z tabulky 

do textu, cv. 8 – doplň správné frázové sloveso 

FRANCOUZSKÝ  JAZYK 

pracovní list Je me présente, buď vytiskni a doplň (nebo vypracuj do sešitu) 

informace o sobě. Můžeš použít slovník. Pak zhlédni toto video a zopakuj si 

výslovnost, říkej si fráze doma nahlas! 

https://www.youtube.com/watch?v=OQ2OvaZ0PnI (veškeré materiály resp. odkaz 

na ně najdeš na mailu dejepis.perina@seznam.cz, heslo: perina1139 složka 7. 

ročník) 



RUSKÝ  JAZYK 

12.lekce – výuková videa, poslech 

1. Kreslený film: Pevnost – štítem a mečem http://kidsyoutube.ru/krepost-shhitom-

i-mechom-multfilm-polnostyu-2016/ 2. Výuková videa- www.youtube.com/ru 

- „Learn Russian in 1 Hour“ 

- „100 Phrases Every Russian Beginner Must-know“ 

 

NĚMECKÝ  JAZYK 

opakování Lekce 3/Modulu 4: - 23.6. - 7.C 
 
PS: 35/15 - tvoř otázky, učebnice 38/21 - Miniprojekt - koná se párty, koho 
pozveš? Co budete jíst? - napiš si pozvánky, učebnice 41/22 - co je pravda/co je 
lež? - richtig/falsch - fajky/křížky a učebnice 44 - 46 - úkoly 
 
klíč k řešení cvičení: PS: 38/22 

 Am Freitag feiere ich meinen Geburtstag. 
 Ich lade dich  zu meiner Party ein. 
 Petra bringt ihrem Vater ein Geschenk. 
 Soll ich Schnitzel mit Kartoffelsalat bringen? 
 Bring eine Flasche Cola. 
 Lade deine Freunde ein! 
 Im Mai feieren wir den Muttertag. 
 Am 1.September beginnt das Schuljahr. 
 Die Feier beginnt um halb acht. 
 Wie alt wirst du? 

 

 

PŘÍRODOPIS 

ROSTLINY JEDNODĚLOŽNÉ 

Napiš si vždy název čeledi ( amarylkovité, liliovité, kosatcovité, vstavačovité, 

lipnicovité, ) prohlédni si obrázky v učebnici a do sešitu si zapiš 2 zástupce, které 

znáš nebo by ses chtěl naučit ( můžeš doplnit obrázkem kresleným nebo 

vytištěným) 

ROSTLINY A PROSTŘEDÍ 



Projdi si učebnici strany 122 – 130 prohlédni si obrázky, přečti si o rostlinách, které 

tě zaujmou 

Během prázdnin choďte do přírody, koukejte kolem sebe, poznávejte a určujte 

rostliny a živočichy. Vyberte si 10 rostlin, které se během prázdnin naučíte 

poznávat!!! 

Přeji vám všem krásné prázdniny, dávejte na sebe pozor a těším se v září NA 

VIDĚNOU !!!! J 

 

 


